
ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗПИТНИ РАБОТИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО 

ИЗКУСТВО  СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС 

(съгласно програмни изисквания и Наредба № 10 / 01.09.2016 г. за организация на 

дейностите в училищното образование) 

     Оценяването на изпитните работи на учениците, които се явяват на изпит за 

проверка на способностите по изобразително изкуство се извършва от специално 

съставена комисия от специалисти - двама преподаватели. Един от членовете е 

председател. Всеки член на комисията проверява и оценява индивидуално всяка 

изпитна работа. Оценката е средноаритметична от индивидуалните оценки на 

оценителите. 

     Всеки ученик изпълнява една от посочените в изпитните материали композиционни 

задачи и работи по темата към нея. 

    Оценяването на ученическите творби се извършва чрез точкова система по 

характерни компоненти.  

    Всяка композиционна задача съдържа по пет компонента. Всеки компонент носи 

максимален брой 20 т. Оценката е сбор от точките по отделните компоненти. 

Максимален резултат - 100 точки. 

    Проверката и  оценката  на изпитните работи се основава на изготвени  критерии по  

конкретните компоненти. Компонентите са систематизирани и обобщени качествени 

критерии, които ще оформят оценката  с числов показател. С тези компоненти  са 

запознати всички членове на изпитната комисия. 

 

Критерият – средство за оценяване, състои се от два елемента:  

1. Параметър – предмет на оценяване  

2. Ниво на изискване = ниво на образователно постижение,  

Резултатът – е оценка изразена в точки по дадена скала. 

 
ОЦЕНЪЧНИ КОМПОНЕНТИ ЗА ГРАФИЧНА  ИЛИ  ЖИВОПИСНА ЗАДАЧА 

1. Композиция  -централна, симетрична, асиметрична, динамична; 

2. Принципи на кампозицията (основни принципи) – композиционен център, 

смислов център, акцент; 

3. Елементи на композицията - човешки фигури – пропорции и анатомични 

особености, подходяща среда (интериор, екстериор); 

4. Перспектива – линейна, въздушна , пространствени планове; 

5. Цветова гама – умело боравене с цвета, цветът (като изразно средство) в роля за 

изграждане на композицията, подчертава 2, 3 и 4; 

 
ОЦЕНЪЧНИ КОМПОНЕНТИ ЗА ПРИЛОЖНО – ДЕКОРАТИВНА ЗАДАЧА 

1. Композиция - отворена, затворена, фриз, модулна; 

2. Принципи на композицията  (основни принципи) - симетрия, асиметрия, 

ритъм, контраст; 

3. Елементи на композицията - природни форми и тяхното устройство;  

4. Стилизация - изчистени образи на природни форми и обекти; 

5. Цветова гама - грамотност при използване на цвета, прецизно изпълнение; 

 
ОЦЕНЪЧНИ КОМПОНЕНТИ ЗА ПЛАСТИЧНА ЗАДАЧА 

1. Композиция - централна, симетрична, асиметрична, динамична; 



2. Принципи на композицията (основни принципи) – композиционен център,  

смислов център, акцент; 

3. Елементи на композицията - човешки фигури - пропорции и анатомични 

особености, подходяща среда (интериор, екстериор); 

4. Перспектива - линейна, въздушна;  

5. Форма – релеф / кръгло; 

 
ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УЧЕНИКА 

 Усвоил е учебното съдържание по теория и практика на изобразителното 

изкуство. 

 Познава видовете и жанровете изящни изкуства, както и природните форми. 

 Развил е зрителни представи и въображение. 

 Използва графични, живописни, пластични и декоративни изразни средства. 

 Изгражда обем на обли и ръбести тела чрез светлосянка. 

 Развил е усет за хармонично съчетаване на цветовете. 

 Познава спецификата на декоративно-приложните изкуства. 

 Разбира взаимодействието между различните знакови системи и връзката на 

изкуството с народното творчество и с обществения живот. 

 Познава спецификата на художественото въздействие на архитектурата и 

оформянето на околната среда. 

 Умее да изгражда образите чрез изобразителни способи – двуизмерно и 

триизмерно. 

 Демонстрира знания за използването на цветовете като изразно средство в 

изящните и в приложните изкуства. 

 Умее да композира чрез прилагане принципите на комбинаториката. 
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Критериите съчетават  - параметри/ показатели/ и нива на постижения, изразени в 

резултат от точки чрез разпределение в скала 

 

Графична и живописна задача 

компоненти/точки 

нива на 

постижения 

изразени в 

резултат от 

точки чрез 

разпределение в 

скала - 20 точки 

нива на 

постижения 

изразени в 

резултат от 

точки чрез 

разпределение 

в скала - 15 

точки 

нива на 

постижения 

изразени в 

резултат от 

точки чрез 

разпределение 

в скала - 10 

точки 

нива на 

постижения 

изразени в 

резултат от 

точки чрез 

разпределение 

в скала - 5 

точки 

Композиция Сюжетът на 

фигуралната 

композиция 

отговаря на 

поставената 

тема. 

Постигната е 

балансирана 

композиция с 

добра динамика. 

 

Сюжетът на 

фигуралната 

композиция 

отговаря на 

поставената 

тема. 

Композицията 

не е 

достатъчно 

разработена. 

Сюжетът на 

фигуралната 

композиция 

отговаря на 

поставената 

тема. 

Композицията 

не е добре 

балансирана. 

Сюжетът на 

фигуралната 

композиция не 

отговаря 

напълно на 

поставената 

тема. 



Принципи на 

композицията 

Фигуралната 

композиция е 

поместена 

балансирано в 

листа. Чрез пози, 

движения, 

динамичност на 

композицията  

са подчертани 

сюжетно – 

смислови 

връзки. 

Фигуралната 

композиция е 

поместена 

балансирано в 

листа. 

Фигурите са 

динамични, но 

не е обособен 

смислов 

център. 

Фигуралната 

композиция не 

е балансирана, 

фигурите са 

статични 

Изобразително

то 

пространство 

не е овладяно. 

Елементи на 

композицията 

Големината и 

пропорциите на 

фигурите са 

съобразени с 

пространственит

е планове, 

изградени са 

триизмерно. 

Разработени са 

елементи, които 

подчертават  

изобразителния 

замисъл. 

Големината и 

пропорциите 

на фигурите са 

изобразени 

правилно, без 

пространствен

и изменения. 

Разработени са 

елементи, 

които 

подчертават  

изобразителни

язамисъл. 

 

Големината и 

пропорциите 

на фигурите са 

изобразени 

правилно, без 

пространствен

и изменения.  

Средата е 

разработена 

схематично. 

Фигурите са с 

неправилни 

пропорции, 

средата е 

разработена 

схематично. 

Перспектива 

 

Пресъздадени са 

пространствени 

измнения в 

повече от един 

план,  

използвани са 

закономерности  

на въздушната 

перспектива. 

Пресъздадени 

са 

пространствен

и измнения в 

повече от един 

план. 

Композицията 

е разгърната 

само в един 

план, добре е 

изградена 

заобикалящата 

среда. 

Композицията 

е разработена 

само в един 

изобразителен 

план без 

подчертана 

заобикаляща 

среда. 

Цветова гама / 

графични 

изразни средства 

Постигнато е 

богатство на 

колорита или  

категоричност 

на графичните 

изразни 

средства. 

Композицията е 

изградена 

прецизно, 

артистично, с 

показани 

технически 

възможности и 

знания. 

Постигнато е 

богатство на 

колорита или  

категоричност 

на графичните 

изразни 

средства. 

Цветовата гама 

не е добре 

обмислена, 

техническото 

изпълнение не 

е прецизно. 

Композицията 

не е 

доизградена 

цветово/ 

графично. 



 

Декоративна задача 

компоненти/точки 

нива на 

постижения 

изразени в 

резултат от 

точки 

разпределени в 

скала - 20 точки 

нива на 

постижения 

изразени в 

резултат от 

точки чрез 

разпределение 

в скала - 15 

точки 

нива на 

постижения 

изразени в 

резултат от 

точки чрез 

разпределение 

в скала - 10 

точки 

нива на 

постижения 

изразени в 

резултат от 

точки чрез 

разпределение 

в скала - 5 

точки 

Композиция Композицията, 

съобразно 

поставената 

тема, е 

изградена точно, 

поместена е 

правилно в 

листа. 

Композицията, 

съобразно 

поставената 

тема, е 

изградена 

точно. 

Композицията 

се 

характеризира 

с неточност в 

построяването. 

Неправилна 

модулна 

мрежа. 

Поместването 

в листа не е 

централно. 

Принципи на 

композицията 

Познават се 

зададените в 

условието на 

задачата 

композиционни 

принципи и са 

приложени 

успешно. 

Създадените 

модули носят 

съответни 

характеристики 

– условност, 

обобщеност, 

декоративност. 

Използвани са 

ритмично и 

уравновесено. 

Познават се 

зададените в 

условието на 

задачата 

композиционн

и принципи и 

са приложени 

успешно. 

Създадените 

модули носят 

съответни 

характеристик

и – условност, 

обобщеност, 

декоративност. 

Зададените 

номпозиционн

и принципи  са 

приложени 

частично. 

В 

изграждането 

на 

композицията 

не са 

използвани 

посочените 

принципи. 

Елементи на 

композицията 

Използваните 

елементи са 

съобразени с 

тематичните 

изисквания. 

Проявени са 

оригиналност, 

въображение и 

добра визуална 

култура. 

Използваните 

елементи са 

съобразени с 

тематичните 

изисквания, 

точни и ясни. 

Използваните 

елементи са 

неточни и 

неясни. 

Използваните 

елементи са 

извадени от 

контекста на 

задачата. 

Стилизация Елементите, 

изграждащи 

модула са 

условни и 

Елементите, 

изграждащи 

модула са 

условни и 

Модула не е 

изведен в 

достатъчна 

степен на 

Непознаване 

на 

спецификата 

на 



декоративни, 

стилистично 

обвързани с 

зададената 

изходна форма. 

декоративни. стилизация. стилизацията, 

реалистично 

изобразяване 

на елементите. 

Цветова гама 
 

Постигнато е 

богатство на 

колорита.Компо

зицията е 

изградена 

прецизно, с 

показани 

технически 

възможности и 

знания. 

Композицията 

е изградена в 

посочената 

цветова гама. 

Изпълнена е 

прецизно. 

Композицията 

не е еизградена 

в посочената 

цветова гама, 

липсва 

прецизност в 

изпълнението. 

Композицията 

не е 

доизградена 

цветово. 

 

Пластична задача 

компоненти/точки 

нива на 

постижения 

изразени в 

резултат от 

точки чрез 

разпределение в 

скала - 20 точки 

нива на 

постижения 

изразени в 

резултат от 

точки чрез 

разпределение 

в скала - 15 

точки 

нива на 

постижения 

изразени в 

резултат от 

точки чрез 

разпределение 

в скала - 10 

точки 

нива на 

постижения 

изразени в 

резултат от 

точки чрез 

разпределение 

в скала - 5 

точки 

Композиция Сюжетът на 

фигуралната 

композиция 

отговаря на 

поставената 

тема. 

Постигната е 

балансирана 

композиция с 

добра динамика. 

Сюжетът на 

фигуралната 

композиция 

отговаря на 

поставената 

тема. 

Композицията 

не е 

достатъчно 

разработена. 

Сюжетът на 

фигуралната 

композиция 

отговаря на 

поставената 

тема. 

Композицията 

не е добре 

балансирана. 

Сюжетът на 

фигуралната 

композиция не 

отговаря 

напълно на 

поставената 

тема. 

принципи на 

композицията 

Фигуралната 

композиция е 

балансирана. 

Чрез пози, 

движения, 

динамичност на 

композицията  

са подчертани 

сюжетно – 

смислови 

връзки. 

Фигуралната 

композиция е 

балансирана. 

Фигурите са 

динамични, но 

не е обособен 

смислов 

център. 

Фигуралната 

композиция не 

е балансирана, 

фигурите са 

статични 

Изобразително

то 

пространство 

не е овладяно. 

Елементи на 

композицията 

Големината и 

пропорциите на 

фигурите са 

Големината и 

пропорциите 

на фигурите са 

Големината и 

пропорциите 

на фигурите са 

Фигурите са с 

неправилни 

пропорции, 



съобразени с 

пространственит

е планове. 

Разработени са 

елементи, които 

подчертават  

изобразителнияз

амисъл. 

 

изобразени 

правилно, без 

пространствен

и изменения. 

Разработени са 

елементи, 

които 

подчертават  

изобразителни

я замисъл. 

изобразени 

правилно, без 

пространствен

и изменения.  

Средата е 

разработена 

схематично. 

средата е 

разработена 

схематично. 

Перспектива 

 

Пресъздадени са 

пространствени 

измнения в 

повече от един 

план. 

Постигната е 

категоричност и 

устойчивост в 

пространството. 

Пресъздадени 

са 

пространствен

и измнения в 

повече от един 

план. 

Композицията 

е разгърната 

само в един 

план, добре е 

изградена 

заобикалящата 

среда. 

Композицията 

е разработена 

само в един 

изобразителен 

план без 

подчертана 

заобикаляща 

среда. 

Форма Отделните 

елементи на 

фигурите са 

пластично 

изградени и 

детайлизирани. 

Постигнато е 

внушение за 

движение. 

Оригиналност на 

решението. 

Отделните 

елементи на 

фигурите са 

пластично 

изградени. 

Постигнато е 

внушение за 

движение. 

Фигурите са 

пластично 

изградени, но 

обобщени , без 

пресъздаден 

характер. 

Формата не е е 

компактна, 

няма добре 

изградени 

фигури. 

 

Критериите са разработени съгласно  чл. 9 от Наредба  № 11 / 2016 г. Качественият 

показател, който определя степента на постигане на очакваните резултати от 

обучението, е: 

 

1. Отличен - ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните 

програми; в знанията и умениятаняма пропуски; усвоени са всички нови 

понятия и ученикът ги използва правилно; притежава необходимите 

компетентности и може да ги прилага самостоятелно при решаване на учебни 

задачи в различни ситуации; действията му са целенасочени и водят до краен 

резултат; 

 

2. Много добър - ученикът постига с малки изключения очакваните 

резултати от учебните програми; показва незначителни пропуски в знанията и 

уменията си; усвоил е новите понятия и като цяло ги използва правилно; 

доказва придобитите компетентности при изпълняване на учебни задачи в 

познати ситуации, а нерядко - и в ситуации, които не са изучавани в клас, 

макар това да става с известна неувереност; действията му са целенасочени и 

водят до краен резултат, който извън рамките на изучените ситуации може да 



не е съвсем точен; 

 

3. Добър - ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати 

от учебните програми; показва придобитите знания и уменияс малки пропуски 

и успешно се справя в познати ситуации, но се нуждае от помощ при 

прилаганетоим в непознати ситуации; усвоена е преобладаващата част от 

новите понятия; действията му съдържат неточности, но в рамките на 

изученото водят до краен резултат; 

 

4. Среден - ученикът постига само отделни очаквани резултати от учебните 

програми; в знанията и в уменията си той има сериозни пропуски; усвоени са 

само някои от новите понятия; притежава малка част от компетентностите, 

определени като очаквани резултати в учебната програма, и ги прилага в 

ограничен кръг алгоритмизирани и изучавани в клас ситуациис пропуски и 

грешки;действията му съдържат недостатъци и рядко водят до краен резултат; 

 

5. Слаб - ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми, 

заложени като прагова стойност за успешност и зададени чрез степента на 

позитивен измерител „среден". 

 


